AURORA

d.d.

3 januari 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB2 - PHC - HD - PHE - TDV - HSBP - HK
Afwezig:

1. Terrorisms
Over de achtergronden van de aanslagen te Rome en Wenen wordt druk
getheoretiseerd; er zijn verschillende varianten denkbaar.

2. Rotte vis
De MfS-spion die in de BRD vastzit, wordt medisch onderzocht in

verband met hartklachten. Dit zou tot een vroegtijdige vrijlating kunnen
lelden.
3.

Bulgaars .verkeersbureau

De Bulgaren blijven vrij rustig onder de aanslag. Ook zij zoeken de
daders in de pan-Turkse hoek. Het glng wel om een professionele bom.
4.

King Kong

Op de uitspraak van de Raad van State wordt gestudeerd. Binnen 6 weken
dient de Minister een nieuwe beschikking te nemen. Er zal veel werk op
ons afkomen nu per document moet worden bepaald (en grondig gemotiveerd
als de zaak weer voor de Raad van State komt) waarom bepaalde informatie
niet wordt vrijgegeven.
5.

6. Dossier
Intern beraad is nodig over de vraag wat wij eigenlijk onder een
"dossier" verstaan, hoe wij met onze rijpe en groene Informatie handelen
enz.

3-1-1986

A U R O R A

d.d.

7 januari

1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD (tot 9.30 uur) - HB - PHC - HD - PHE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

1. Aruba
Volgens persberichten is de Veiligheidsdienst opgeheven.
2.

3. Actiewezen
Voorgenomen acties contra de vliegbasis Woensdrecht en de
Rijksgebouwendienst zijn - wellicht wegens de koude - niet doorgegaan.
4. Sovjet Russische inlichtingendiensten
De operationele actlviteiten zijn weer toegenomen.
5. Gorbatsjev - Ligatsjev
Het gebrek aan continulteit in de politiek-ideologische berichtgeving
indiceert dat de positie van Gorbatsjev nog niet onaantastbaar is.
6. N.o.
De N.o. zond onze Minister een nieuw klachtgeval, waarin wij, overigens ten
onrechte, gelaakt worden.
7. Verzekeringen tegen afpersing ongewenst
In de media verschijnen berichten over het Britse standpunt dat in TREVI al
herhaaldelijk aan de orde is gesteld. Eind deze maand staat het weer op de
agenda.
8.

7-1-1986

A U R O R A d.d 10 januari

1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig: HBVD

1.

2. Rechts extremlsme
Heden komt in ons huis een Internationale werkgroep bijeen.
3. Spion medisch in orde
De MfS-spion die in de BRD vast zit blijkt na medische keuring fit genoeg
voor verder verhoor.
4.

5. Openbaarmaking dossiers
In de praktijk is inmiddels gebleken dat de schoning van het
King-Kong-dossier een hels karwei is. Andere verzoeken dreigen al.

6. Vertrek HBVD
De Telegraaf bracht heden ochtend een goed uitgebalanceerd artikel.
Op de afscheidsreceptie welke de Minister aanbiedt voor de binnenlandse
relaties zal ook een beperkte delegatie van het personeel worden
uitgenodigd.
10-1-1985

A U R O R A

d.d.

1 4 januari 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD -

HE - HT - HSBP - HK

Afwezig:

1.

2. Sikhs
In Wenen zijn 3 Sikhs met valse Nederlandse paspoorten aangehouden.
3.

4.

5. Rubricering
De LOvJ vroeg onze visie op de problematiek van de rubricering.
Vermoedelijk heeft dit van doen met de studie welke de PG raaakt
van het begrip "staatsgeheim".
14-1-1986

A U R O R A d.d. 17 januari 1986
Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig: HBVD

1.

2.

3.

4.

5. Russisch Consulaat te Rotterdam
Materiaal wordt verzanteld om een actueel document op te stellen over de
veiligheidsbezwaren. Vanuit het zakenleven zou steun zijn voor een honoralr
Consul-Generaal. Als de Minister-President en de Minister van BZ naar Moskou
relzen komt dit vellicht aan de orde.
6. Affiches tegen spionage
Marid-officier
heeft de pars gehaald met een NAVO-WEU-initiatief dat
van v66r zijn tljd stamt doch eerst nu kan worden gerealiseerd.

— 2 —

7.

8. Afscheid HBVD op 31 januari
Tussen 14.00 en 17.00 verlegt de Dienst alle activiteiten naar het
Congresgebouw. Om de binnenwacht te woord te staan blijft een minimale
bezetting per onderdeel achter. Werkzaamheden van hoge prioriteit vinden
uiteraard gewoon doorgang.
9. Beveiliging
Aan de BVD zal worden verzocht een evaluatlerapport op te stellen n.a.v. de
ervaringen tijdens de demonstratie van AMOK bij onze gebouwen. Dringende
adviezen om het gebouw niet te benaderen tijdens de demonstratie, ramen
gesloten te houden e.d. zijn door diverse personeelsleden zorgeloos in de
wind geslagen, aldus waarnemers.
17-1-1986

A U R O R A

d.d. 21 januari

1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

—-

1.

2. Amerikaanse Ambassadeur
Deze roert zich in de media met

over de bestrijding van het terrorisme.
3.

4.

5.

6.

7.

21-1-1986

uitspraken

/tet/1

A U R O R A

d.d. 2 4 januari 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig: HBVD

1.

2. Voorzltterschap EG
Een stroom buitenlandse gasten is op gang gekomen. Vanavond wordt via een
satellietverbinding Ghadaffi voor de TV gelnterviewd. Den Haag wordt
kennelijk tijdelijk een centrum van Internationale politick.
3.

4. Lybische presentie in Nederland
Een Lybisch Volksbureau hebben wij niet, wel een klein luchtvaartbureau.
Verder verblijven in Nederland slechts enkele tientallen Lybiers; sommigen
permanent, anderen voor het volgen van opleidingen.
5.

6. Vrouwelijke infiltranten?
Intrigerend gedetailleerd brengen de media verhalen over infiltratie van het
Britse activistne door vrouwelijke officieren van de Russische Spetsnaz
eenheden.
7.

8. Vaste commissie
De Kamerccmmissie had een bespreking met onze Minister ever de recente
terreurdreiging.
9.

10. Herhuisvesting van de Dienst
De Minister is nog niet op het aanbod van de Rijksgebouwendienst (VROM-conflex) ingegaan aangezien hij eerst vastgesteld wil zien dat dit geen
gevolgen heeft voor de BiZa-begroting.

24-1-1986

A U R O R A

d.d. 28 januari 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - KJA/C

Afwezig:

r
1.

2.

r
3.

28-1-1986

HBVD - HK

S T A F V E R G A D E R I N G

d.d.

3 1 januari 1986

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - PHB I - PHB II - HC - PHC - HD - DIB - HE - HT
- HSBP - HA - HFID - HPZ - HK

Afwezig:

—

Deze stafvergadering stond in het teken van het afscheid van HBVD. Er werd
teruggeblikt, vooruitgezi£n en af en toe ook gepreludeerd op de toekomstige
relatie als HBVD te Bruss'el in functie zal zijn.
Een schildje met diensteMbleem werd aan HBVD overhandigd.
Enige tijd werd niettemin ingeruimd voor enkele aangelegenheden welke hoge
prioriteit hadden:
1. Nieuw gebouw

Er zijn nog enkele (financiSle) hobbels te nemen. Gezien de fase van
voorbereidingen zal alvast wel moeten worden overgegaan tot de aanwijzing
van onderdeelscoSrdinatoren.
2. Nieuwe computer
Blnnenkort wordt een nieuwe computer aangevraagd. Na aanschaf zijn de
fondsen uitgeput; als er niets op wordt gevonden zal er geen ruimte meer
zijn voor nieuwe projecten of aanschaffingen.
3. Gevolgen regelgeving
Op korte termijn zal Intern beraad tot stand worden gebracht teneinde een
nader beleid voor te bereiden m.b.t. WOB-verzoeken en verzoeken van de N.o.
om kennis te kunnen nemen van onze dossiers.
4. TARGET (nota HC aan BAUT)
Er zijn geen bezwaren tegen invoering wanneer het technisch en financieel
mogelijk is.
31-1-1986

A U R O R A

d.d. 4 februari 1986

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

—

1. King Kong
De publiciteit houdt aan; Klinkenberg,
stem laten horen.

en

hebben onlangs hun

2.

3. Bouwwerkgevers bijeen in Congresgebouw
Activisten berelden een demonstratie voor bij gelegenheid van het feestelijk
congres dat heden wordt gehouden en waaraan diverse prominenten zullen
deelnemen.
4.

5.

6. CPSU congres
Het congres zal waarschijnlijk de reeks tnutaties afronden. Verder koraen aan
de orde: een herziening van de Partijstatuten, het 12-de vijfjarenplan en
een nieuw Partijprogramma.
Voor het eerst sinds vele jaren zendt de CPN weer een topdelegatie naar het
congres.
7.

8.

A U R O R A

d.d. 7 februari 1986

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig:

- --

1.

2. Westeuropees Anti-imperialistisch Front
De Nederlandse deelnemers aan de manifestatie te Frankfort kwamen
teleurgesteld terug. Men vond de Duitse deelnemers arrogant en elitair;
een echt front is nog ver weg.
3.

Activisme

^

De ingevallen koude heeft vermoedelijk enkele actieplannen doen
bevrlezen.
4.

Invoering BBRA bij de Dienst
Enkele merkwaardige consequenties hebben hier en daar tot flinke onrust
geleid. Er is behoefte aan meer voorlichting en aan herbezinning op
bepaalde onvoorziene gevolgen.

5. King Kong
Het ziet er naar uit dat de Minister a.s. maandag het geschoonde dossier
vrij geeft.
6.

Observatie
Gewapend met een videocamera hebben enkele lieden op 5 februari aandacht
aan onze gebouwen geschonken. Het zou gaan om personen die (lang
geleden) in relatie stonden met het Rood Verzets Front.

7.

8.

Taakgroep
Een Eindrapport betreffende de Planning wordt verspreid en komt op
18 februari ter discussie in de (uitgebreide) Aurora.

9.

Interview
Volgende week kan in de media het resultaat worden verwacht van een
afscheidsgesprek van (v.m.) HBVD met een aantal journalisten.

7-2-1986

A U R O R A

d.d. 1.1 februari 1986

Aanwezig: HBVD - PHBI - PHC - HD - PHE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

1.

2.

3. Stlchtlng Makmur
Deze is wederom in opspraak nu enkele regelmatige bezoekers van het
Stichtingscentrum zijn aangehouden wegens bankroof. Ter verdediging is
aangevoerd dat het geld bestemd was voor de bevrijding van Suriname.
4.

5. Printer
De PZ-printer produceerde onverwachts een D-nota.

'

6. RPD
Een advies van de RPD gaat voortaan geld kosten, zo bleek.
7.

8. Vredesproces M.O. gestopt
De besprekingen tussen Hoessein en Arafat hebben helaas tot niets geleid.
Mbgelijk wel minder reden voor radicale Palestijnen om naar het terreurwapen
te grijpen.

9. King Kong
De media geven de beschikking van onze Minster cm het (geschoonde) dossier
vrij te geven nogal ongenuanceerd weer.
De PSP heeft vragen gesteld over de zaak.
10. EPS-werkgroep terrorisme-bestrij ding
BZ heeft zijn EG-partners uitgenodigd voor een eerste vergadering. Gezien de
agenda zullen wij bij de voorbereidingen slechts een bescheiden rol kunnen
spelen.
11.

11-2-1986

A U R O R A

d.d!4 februari 1986

Aanwezig: HBVD - PUBI - PHC - HD - KE - HT - HSBP - HK
Afwez ig:

—

1. Actie te Woensdrecht
Kennelijk verrast door de getroffen maatregelen hebben de activisten de
aftocht geblazen.
2. BIVAK
Het Breed Lnitiatief voor Vterdergaande Aktie tegen de Kruisraketten is een
overkoepelend verband van bekende radicale actiegroepen.
3.

4.

5. Verdacht pakketje

Een aan HBVD toegezonden pakketje zag er wel verdacht uit, doch bleek
uiteindelijk een carnavaleske grap.
6.

7.WOB-verzoeken
Twee nieuwe verzoeken kwamen binnen; een ouder verzoek werd uitgebreid.

8. Vri1 Nederland
Binnenkort verschijnt een artikel over (o.a.) de Russische
RepatriSringsmissie; hierin komen ook enkele operationele activiteiten van
onze Dienst aan de orde.

9. Cude archieven
Onderzocht wordt of oude BNV-dossiers kunnen worden geschoond en afgestoten.
Voor onze toekomstige geschiedschrijver wordt het er dan niet gemakkelijker
op; maar het bespaart de Dienst veel zorg.
10.

14-2-1986
j-

r
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S T A F V E R G A D E R I N G

d.d.

1 8 februari

1986

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HA - HFID - HPZ - S O&E
TG/S - HK

Afwezig:

—

Deze bijzondere Stafvergaderlng was geheel gewijd aan het Eindrapport
Planning 1986.
Uitvoerig wordt ingegaan op de verslagen van de besprekingen met de
onderdeelschefs. Onvolkomenheden of onduidelijkheden in de tekst worden
besproken en toegelicht. De onderdeelschefs zullen een herziene versie van
het hen betreffende gedeelte aan de TG zenden als bijdrage aan een (
definitieve tekst. In het geval van HE gaat hieraan nog een gesprek met de
TG vooraf. In de toekomst zullen deze besprekingsverslagen eerst aan de
onderdeelschefs worden voorgelegd.
Hierna volgt een discussle over de paragraaf betreffende een
procedurevoorstel voor de rapportage voorjaar 1986 en jaarplanning 1987. Een
aantal principiSle punten komt aan de orde. Zo blijkt dat wensen van
onderdelen ook gevolgen kunnen hebben voor de finaneiele begroting van
andere onderdelen (of van de Dienst, al valt aan de totale inhoud van de
BVD-portemonnaie voorlopig niets te veranderen); dit vraagt om een meerjaren
planning gezien het tijdstip waarop de begroting(en) moet(en) worden
afgerond.
De gedachtenwisseling over de juiste betekenis welke gehecht moet worden aan
de term "voorstel (van de TG) voor de toedeling van personeel, financiSn,
automatiseringsprojecten, opleidingscapaciteit en eventueel projecten voor
de taakgroep" leidt nog niet tot een afgeronde conclusie. Vastgesteld wordt
dat dit naakt aan de algehele organisatie van het besluitvormlngsproces bij
de Dienst.
Dit punt wordt meegenomen in de komende beraadslagingen over de Inhoud en
plaats van de 0- en E-functie bij de Dienst.
Besloten wordt dat de planningsbijdragen van de afdelingshoofden in het
vervolg als bijlagen bij de bijdragen van de onderdeelschefs zullen worden
gevoegd.
Vervolgens wordt stilgestaan bij de paragraaf "Voorstellen", hetgeen o.a.
leidt tot enkele toelichtingen, aanvullingen en verbeteringen.
Besloten wordt het gesprek op 25 februari a.s. voort te zetten.
18-2-1986

A U R O R A

d.d

21 februari 1986

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - PHE - WT - HK
Afwezig:

HSBP

1. Overlijden Minister
Stilgestaan wordt bij het plotselinge overlijden van de heer Rietkerk.
De vraag komt op of de Dienst afdoer.de is voorbereid op snelle hulp bij een
dergelijk tragisch gebeuren in eigen huis.
2.

3.

4.

5.

6. Woensdrecht
Enkele BONK-brieven maken duidelijk dat bouwmaatschappijen moeilijkheden
kunnen verwachten.
7.

8.

9. APID-Handboek PIP
KVB is verkennende besprekingen begonner. over de samenstelling van een
Handboek PID (eventueel een uitgebouwde APID).

10 Visitekaartjes
Gezien de gesignaleerde vraagpunten zullen de onderdeelschefs, in ieder
geval HC en HD eerst een uitgewerkt voorstel met nominatieve opgaven
produceren.
11.

12. Substituut N.o.
Deze kwam de kennismaking met HBVD hernieuwen en enkele oude klachtgevallen
nader bespreken. Hij bleek te voelen voor een korte orientatie over de
achtergronden van ons werk.
13. Stagiairs-bijeenkomsten
Instenmend wordt gereageerd op dit initiatief van de stagiairs. Het is
echter zaak de randvoorwaarden goed te bepalen anders lopen de
initiatiefneroers het risico dat hun plan tot teleurstellingen leidt.
21-2-1986

S T AF VE R G A D E R I N G

d.d.

25 februari 1986

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HA - HFID - HPZ - S O&E
TG/S - HK

Afwezig:

—

Deze bijzondere Stafvergadering was gewijd aan twee punten: de planning 1986
en de O&E-functie bij de Dienst.
De discussie over de planning 1986 leidde wederom tot gedachten welke het
kader van de planning te buiten gingen.
Vastgesteld werd dat de procedures voor de besluitvorming m.b.t. meer
algemene onderwerpen als het beleid inzake de financier!, het personeel, de
automatisering e.d. nog onvoldoende duidelijk zijn. Besloten wordt de
Taakgroep te vragen dit probleem met voorrang aan te pakken. SO&E zal
daartoe met de Taakgroep een voorstel uitwerken; creatieve bijdragen van
anderen zijn welkom. In een later stadium zal worden bezien welke verdere
opdrachten aan de Taakgroep kunnen worden uitgegeven.
De inspanningen van de Taakgroep en SO&E m.b.t. de planning hebben, zoals
verwacht, het nodige commentaar losgemaakt; maar er is alle reden voor
waardering m.b.t. hetgeen tot dusverre door hun inzet al tot stand is
gebracht.
Er wordt een gespreksgroep geforaeerd, voorlopig bestaande uit SO&E, HA, HD,
HE, HFID, HPZ en HT. Deze zal een voorstel doen voor de meer definitieve
samenstelling van een gespreksgroep over de O&E-functie blj de Dienst.
25-2-1986

S T A F V E R G A D E R I N G

d.d. 2 8 februari 1986

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - HD - HE - wnd HSBP - HT - HK
Afwezig: - - -

1. Computer
Er is toestemming voor aanschaf van een nieuwe computer. Het wordt een
groter, krachtiger en goedkoper model dan gedacht.
2. Rechts extremisme
Gezien de versnippering zal er weinig tot stand komen.
3. Politiek activisme
Ten gevolge van de kou blijft het bij plannen maken; o.m. tegen bedrijven
die op Woensdrecht villen bouwen.
4. CPN
Er is een duidelijke tendens naar orthodoxie. Op 15 maart wordt, met de
Sovjets, een symposium over Gorbatsjow's voorstellen georganiseerd.
5.

6.

7. Inlichtingenactiviteiten Oostblok
Aan de periode van inactlviteit is een eind gekomen.
8.
9. RCC
Het nieuwe systeem kampt met kinderziekten welke ons ongemak opleveren.

10. Begroting
Er dreigt een overschrijding met enkele tonnen.
11. Vergoedingen
Bij MinisteriSle Beschikking zijn enkele bijzondere vergoedingen voor
bepaalde categorieSn BVD-ambtenaren goedgekeurd.
12. Stagiairs
De voorlichtingsbijeenkomst was een succes.

- 2-

13. CPSU-congres
Dit is nog gaande. Het percentage mutaties op locaal en regionaal
partij-niveau is enorm. Het CC zal waarschijnlijk voor bijna de helft
vernieuwd worden.
Ideologisch blijft alles bij het oude. Het KGB kreeg als een van de welnige
instanties een -omineus- compliment.
14. Uitzending over Nederlandse I en V diensten
Zaterdagnacht tussen 24.00 en 01.00 uur op radio 1 en 2.
15.

16. Schonen dossiers
Gedacht wordt over de inzet van enkele oud-caseworkers.
17. Ambtenarenrechter
Het beroep van een oud-medewerker is ongegrond verklaard.
18. Briefing Minister
Wij dienen ons voor te berelden op een briefing van de Minister ad interim
en, in een later stadium, ook van de nieuwe Minister.

28-2-1986

A U R O R A

d.d.

4 maart 1986

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig:

1.

-

Strategieweekend
Harde kernen van de Beweging kwamen in de buurt van Arnhem in
vergadering bijeen.

2.

3. Bevorderingen en benoemingen
BZ/dhr.
werd, mede op grond van zijn verdiensten in onze sfeer,
bevorderd naar schaal 12.
De heren
en
zijn op de posten CRA en CRC benoemd.
4.

--—

5.

Kahn
De NDR is bezig met een programma over de zaak Kahn.

6. King Kong
Burgemeester Peper zou in principe besloten hebben het graf te doen
openen.
Een oud-verpleegster van King Kong wil een verhaal kwijt.
7.

8.

9.

4 maart 1986

AURORA

d.d.

7 maart 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - KJA/C
Afwezig: HK
1. Welkom
HBVD heet de nieuwbenoemde PHBVD (ex.-HC) en HC (ex.-PHC) welkom.
2. Yurchenko
Volgens berichten in de Amerikaanse pers zou hij zijn geexecuteerd. Een
nleuwe zet in dit schaakspel ?
3. Cursus Visietekst
Twee D-secretaresses hebben met groot succes aan deze cursus
deelgenomen.
4. CPSU-congres
HSBP belicht enkele opmerkelljke mutatles.
5.

6. Akkoord van Schengen
De (geleldelljke) afschafflng van de personencontrole aan de binnengrenzen van de Benelux, Frankrijk en de Bondsrepubliek raakt de belangen
van de veiligheidsdiensten

7.

8. APID
De herziening (actualisering) van de APID is vrljwel rond. Er gaan thans
stemmen op voor een geheel nieuwe opzet van de APID. HB is van oordeel
dat hierop niet gewacht kan worden en dat de herziene versie zo snel
mogelljk gedistribueerd dient te worden.

A U R O R A d.d.

11 maart 1986

Aanwezig: HBVD - FHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

—

1. CPSU - CPN
Naar aanlelding van de ervaringen van de CPN-delegatie op het CPSU-congres
zijn binnen de partij interessante uitsprakcn te beluisteren.

2. IRA
Rond de behandeling van het uitleveringsverzoek, welke heden plaatsvindt,
worden geen acties verwacht.
3.

4. Conferentie
Vandaag en morgen vindt in onze gebouwen een conferentie voor nieuw benoemde
politiechefs plaats.
11-3-1986

AT,

A U R O R A

d.d.

1 4 maart

1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

1. Rechts extremisme
Een regeringsbrief ligt klaar voor verzending.
2. Surinaamse Bevrijdingsraad
A.s. weekend vindt een congres plaats. De nieuwe voorzitter zal wellicht op
wilder vaarwater afkoersen.

3.

4. Vereniging mogelljkheden tegenspelers
Onze bakens zullen moeten worden verzet nu de Sovjet-Russen en Oostduitsers
vaste voet aan de Rotterdamse grond dreigen te krijgen, een uitbreiding met
8 man (30%) en een opheffing van de reisbeperkingen voor de CVR-Ambassade in
de pen is, en de organisatie van busreizen voor militairen naar
Joegoslavische legerkampen zijn beslag dreigt te krijgen.
5. Veiligheidsonderzoeken
Deze dreigen nog langer te gaan duren doordat onze aanvragen om
bevolkingschecks bij sotmnige bevolkingsregisters niet meer binnen twee weken
kunnen worden afgehandeld; Amsterdam wilde al naar zes weken.

6. Nieuw WOB-verzoek
Enkele dossiers zijn opgevraagd. Vermoedelijk betreft het ditmaal ook
actuele gegevens.
7. Commissie Computercriminaliteit
Deze bestudeert of het strafrecht terzake nog toereikend is. Ons gezonden
vragenlijsten vormen de aanlelding voor intern beraad.

- 2-

8. Nieuve Minister
De SG arrangeert een afspraak - de modaliteiten zijn nog onbekend.
9.

14-3-1986

A U R O R A

d.d.

18 maart 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HK
Afwezig:

1.

HI

Woensdrecht
Het oude concept van de regionale crisisstaven wordt kennelijk nieuw
leven ingeblazen.

2.

Gemeenteraadsverkiez ingen
Pamfletten van de Strijdende Communistische Cellen Nederland en
dergelijke groepjes zaaien onrust. Het gaat om een handjevol bekende
krakers.

3.

Beveiliging
Het net oog op het aanstaande evaluatie-overleg worden notities m.b.t.
de dreiging en de beveillgingsmaatregelen opgesteld. Doelwitten waren
meestal in de grote steden gesitueerd; daarbuiten ging het in alle
gevallen om militaire objecten.

4.

5.

6.

7.

Schending mensenrechten
Het Comite* Hans Kok, krakers en enkele anderen, hebben zich tot de R.A.
gewend met een verzoek om in de VN de aandacht te vestigen op de
situatie h.t.l..
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8.

9.
Deze heeft een lezenswaard boek op de markt gebracht, dat kennelijk ten
doel heeft andere agenten te bemoedigen.
10.

11. Agenda HBVD
19 maart
Bezoek aan Minister
20 maart
Grote Driehoek
Woensdrecht-overleg
Voorbespreking TREVI - HF
18-3-1986

A U R O R A

d.d.

2 1 maart

1986

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

1. Gemeenteraadsverkiezingen
De uitslag m.b.t. rechts- en linksextremistlsche groeperingen heeft ons niet
verrast en geeft geen reden tot opwinding.
2. Terrorisme
Frankrijk verd deze week met 6 bomaanslagen geconfronteerd waaronder een
zeer bloedige op de Champs Elysees. Claims zijn niet ontvangen; de aard en
de willekeur doen denken aan rechtsextremisten.
3. Nieuve boeken
V.m. PHBNV, Sanders, publiceert binnenkort in het VK zijn werk "Dutch
Justice"; de heer Wim Klinkenberg komt met zijn boekje over Prins Bernhard.
4. BBRA
Binnen de Dienst is nog niet iedereen gelukkig met de uitkomsten.
5. Kahn
Duitsland I brengt op 26 maart om 23.00 uur een programma over Kahn waarin
ook de heer
figureert (o.a. als hij de Pakistaanse Ambassade te Bonn
binnengaat). Verder wordt aandacht besteed aan de levering van Russisch
zwaar water - o.a. via Amsterdam - aan India, buiten de controleregels om.
6.

7.

8. AMOK
De Rechtbank betwijfelt of het OM terecht is overgegaan tot inbeslagname van
documenten.

9. Europese cursus
Als deelnemers zijn aangewezen: TDE

en CD

10. Minister
Deze kotnt op 1 mei a.s. van 09.30 tot 13.30 uur op bezoek.
Getracht wordt hem tijdig voordien het nieuwe Panorama te doen toekomen.
11. TREVI
HBVD neemt op 25 maart deel aan de bijeenkomst van Hoge Functionarissen te
Den Haag.

12. Woensdrecht
Binnenkort wordt tot de gunningen aan enkele aannemers besloten.
13.

21-3-1986

S T A F V E R G A D E R I N G

d . d 2 7 maart 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HFID - HPZ - HA
SO&E (gedeeltelijk) - HK

-* Afwezig:

—

1. Besluitvorming
Geconcludeerd wordt dat er behoefte is aan een meer uitgewerkte
probleemstelling. SO&E zal daartoe met alle onderdeelschefs een
inventariserend gesprek voeren.
2. Nieuwe computer
Deze is binnengetakeld; het duurt nog even voor hij in gebruik kan worden
genomen.
3. Persoonsregistratie
HA zal op een volgende stafvergadering een uiteenzetting geven over de
problematiek.

4.

5. TARGET
Dit komt pas in de tweede helft van dit jaar aan de orde.
6. Gemeenteraadsverkiezingen
Er waren geen grote verrassingen. Enkele door rechts verworven zetels en de
felle reacties daarop geven enige reden tot zorg.

7. CPN
De hernieuwde Internationale contacten geven meer acces tot de
vredesbeweging. Er ontstaat meer greep op de BIVAK-groep.
8. Terrorisme
De dreiging uit het Midden-Oosten is ernstiger dan ooit.
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9.

10.

11. Permanente Commissie Vertrouwensfuncties
De SG denkt aan een andere opzet.
12. Nieuw gebouw
Intern is de discussie op gang gebracht, al is de financiering nog niet
rond.
13. Begroting '87
HFID zal in de volgende stafvergadering (vastgesteld op 25 april) een
uiteenzetting geven.
14. Werving stagiairs
De resultaten zijn in het licht van de aantalien sollicitanten niet
bijzonder omvangrijk, maar wij slagen er toch in een aantal goede
kandidaten aan te trekken.
15. Congressen
De serie congressen van de WP - CP'en is nog niet afgelopen.
16. S.U.
De nieuw benoemde chef van de afdeling Propaganda zal mogelijk meer
activiteiten entameren, hetgeen ook in ons land zichtbaar kan worden.
17. Telex
Een verbinding met het NOS is tot stand gebracht.
18. Bezoek Minister
Het bezoek op 1 mei a.s. zal een wat ander karakter krijgen dan bij
voorgaande bezoeken gebruikelijk was. De Minister is overlgens al op 28
april in ons huis voor de CdK-vergadering. Getracht wordt hem tijdig het
Panorama te doen toekomen.
19. PC's
Er worden stappen gezet om ook de PC's weer eens in ons huis te ontvangen.
20. APID

De jongste editie van de APID zal spoedig worden verzonden. Een interne
commissie bulgt zich over een geheel nieuwe opzet.
1-4-1986

P.M.: donderdag 27 maart 1986 om 9.00 uur Stafvergadering.

A U R O R A d.d.

2 5 maart 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HT - HSBP - KJA/C
Afwezig: HBVD - HK

1. S/O&E
Naar aanleiding van opmerkingen van HE deelt PHBVD mee dat het onderwerp
"beslultvorming" van de projectenlijst is afgevoerd. HE plaatst vervolgens
kritische kanttekeningen bij de taakstelling van de Wg. Organisatiefunctie.
2. King-Kong
Het Haarlems Dagblad is bij de Afdeling Rechtspraak van de R.v.St. in beroep
gegaan tegen de nieuwe beschikking van de Minister inzake het King-Kong-dossi
Het bezwaar richt zich tegen het schonen van de stukken op namen van BNV-mens
en administratieve aanduidingen; bovendien zou de Minister bepaalde stukken t
nog hebben achtergehouden. Ook heeft het Haarlems Dagblad vast aangekondigd
in beroep te ziillen gaan tegen de weigering het Britse rapport vrij te geven.

3.

25-3-1986

